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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI za rok 2021 

 

1. Celami Fundacji są: 

Naczelnym celem merytorycznym Fundacji jest: 

- działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia, 

- prowadzenie i promowanie innowacyjnej, nowoczesnej i prospołecznej działalności 

edukacyjnej i oświatowej, 

- wspieranie uczniów w procesie edukacji opartym na świadomym kształceniu się z własnej 

woli w twórczej atmosferze wzajemnego szacunku i poszanowania praw dziecka, 

- wspieranie aktywności rodziców na rzecz rozwoju ich kompetencji rodzicielskich oraz 

świadomego uczestnictwa w procesie edukacji dzieci i młodzieży, 

- wspieranie kształcenia nauczycieli w różnych technikach edukacyjnych, 

- wspieranie zmian w systemie kształcenia uczniów i nauczycieli, 

- wspieranie rozwoju rodziny, w szczególności jako pierwszego i najważniejszego środowiska 

edukacyjnego dzieci i młodzieży, 

- prowadzenie działalności edukacyjnej w poszanowaniu wartości chrześcijańskich, 

- promowanie kształcenia ustawicznego dorosłych, młodzieży i dzieci, 

- wspieranie działalności szkół i placówek oświatowych, 

- promocja technik terapeutycznych mających na celu wspieranie edukacji uczniów, 

- wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i prospołecznej w 

środowisku lokalnym, 

- działalność charytatywna, 

- promocja i organizacja wolontariatu, 

- działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

- tworzenie oraz prowadzenie szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 

- organizowanie kolonii, wycieczek, 

- tworzenie i prowadzenie ośrodków realizujących lub wspierających cele Fundacji, 

- działalność edukacyjną skierowaną zarówno do dzieci, jak i dorosłych, 

- prowadzenie i wspieranie badań naukowych, 

- organizowanie warsztatów, szkoleń, staży, praktyk, wymian, targów i wystaw, 

- organizację wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym oraz charytatywnym, 



- działalność wydawniczą, 

- tworzenie programów i materiałów dydaktycznych, 

- finansowanie stypendiów, 

- zakup sprzętu, 

- działalność terapeutyczną, 

- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, 

przedstawicielami sektora prywatnego w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

 

2. Członkowie Zarządu: 

- Magdalena Foks (Prezes Zarządu) 

- Urszula Jannasz (Wiceprezes Zarządu) 

- Mikołaj Foks (Członek Zarządu) 

 

3. Fundacja została powołana aktem notarialnym przez fundatorki: Magdalenę Foks, Urszulę Jannasz, 

Joannę Marszałek i Magdalenę Gawron-Ścibek 8.04.2016, zarejestrowana w KRS 13.09.2016 roku. 

 

Od 1.10.2016 roku Fundacja pełni funkcję organu prowadzącego Szkołę Podstawową Mikroszkołę 

Włochy. Jest to podstawowa aktywność fundacji.  

 

Szkoła prowadzi edukację w oddziale wielowiekowym dla dzieci z klas 1-3. Edukacja odbywa się 

codziennie w godzinach 8.00 – 14.00. W roku 2021 szkoła oprócz grupy uczniów stacjonarnych 

obejmowała opieką grupę uczniów z klas 0-8 realizujących obowiązek szkolny poza szkołą. Szkoła 

jest otwarta nie tylko na uczniów i nauczycieli, ale też rodziców – wszyscy tworzą zżytą szkolną 

społeczność. Codzienne zajęcia są inspirowane pedagogiką Marii Montessori. Inspirujemy się 

ocenianiem kształtującym. Staramy się tworzyć przyjazne miejsce, przedstawiać dzieciom 

pozytywne wzorce, kształtować je do samodzielnych odpowiedzialnych wyborów w przyszłości, 

przygotowywać do podjęcia dalszej edukacji. Cechą naszej szkoły jest niewielka skala i wyjątkowo 

kameralne warunki. Fundacja jest aktywnym członkiem lokalnej społeczności.  

 

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

5. Sprawozdania merytoryczne i finansowe fundacji za rok 2021 zostały zatwierdzone uchwałą Rady 

Fundacji z dnia 29.08.2022. 

 

6.  Przychody zrealizowane ogółem wynoszą: 

1 281 359,02 zł 

 

Struktura przychodów jednostki: 

- dotacje otrzymane 759 293,02 PLN 

- darowizny otrzymane 10 830,00 PLN 

- pozostałe przychody statutowe 511 236,00 PLN 

- pozostałe przychody operacyjne 17,86 PLN 

- przychody finansowe 13,19 PLN. 

 

Koszty działalności ogółem: 

1 183 838,93 zł 

Struktura kosztów jednostki wg klasyfikacji rodzajowej: 

- zużycie materiałów 89 349,00 PLN 

- usługi obce 355 643,49 PLN 



- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 755 019,86 PLN 

 

Realizowaną w fundacji formą płatności jest przelew. 

 

7. W 2021 roku fundacja zatrudniała łącznie 15 pracowników, średnioroczne zatrudnienie wyniosło 

10,75 osoby. Wszystkie osoby zatrudnione przez fundację były nauczycielami Szkoły Podstawowej 

Mikroszkoły Włochy. 

 

Koszt wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia wyniósł łącznie 755 019,86 PLN, w tym: 

- wynagrodzenia brutto z etatów 487 748,96 PLN + narzuty (ZUS pracodawcy i PPK pracodawcy) 

98 201,13 PLN. Łączny koszt wynagrodzeń z etatów 585 950,09 PLN, 

- premie 18 314 PLN. Dodatek funkcyjny 1482 PLN. Wynagrodzenie chorobowe 15 892,21 PLN. 

Wszystkie te składniki są ujęte w sumach powyżej, 

- zlecenia i dzieła – suma brutto 151 583 PLN + narzuty 17 468,57 PLN. Łączny koszt 169 051,57 

PLN. 

  

8. Fundacja na dzień bilansowy posiadała 271 199,75 zł na rachunku w banku BGŻ BNP PARIBAS. 

 

9. Aktywa i zobowiązania fundacji według sprawozdania finansowego: 

Aktywa Fundacji na dzień bilansowy wyniosły 271 199,75 zł. Zobowiązania Fundacji na dzień 

bilansowy wyniosły 6848,38 zł. 

 

10. W minionym roku Fundacja otrzymywała dotację na każdego ucznia wypłacaną przez Urząd 

Dzielnicy Włochy M.St. Warszawy oraz tzw. dotację podręcznikową, w 2021 roku było to łącznie: 

759 293,02 zł. Pozostałe przychody fundacji pochodzą z wpłacanego przez rodziców uczniów Szkoły 

czesnego oraz z darowizn. 

 

11. Fundacja nie ma zaległych zobowiązań podatkowych. Fundacja składała CIT-8, PIT-4R, PIT-11. 

Fundacja w terminie składa sprawozdania z wydatkowania dotacji otrzymywanych z Urzędu 

Dzielnicy Włochy. 

 

12. Fundacja nie udzielała pożyczek. Nie posiada obligacji, nieruchomości ani innych środków 

trwałych. 

 

13. W 2021 roku w fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 

 

14. Fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach nie jest 

instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215). 

 

15. Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 euro. 

 

 


